Lēmumu izraksti no 2015.gada 7. janvāra LVĢMC Derīgo izrakteņu
krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.2.
1.1.Akceptēt atradnē “Daugavpils depo” uz pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdens
ekspluatācijas krājumus:
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1.2.Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 2006.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes
„Daugavpils depo” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Daugavpils depo”
atbilstoši 2011.gada 6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma
prasībām.
2.1.Atstāt spēkā 1998.gada 27.marta Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas
akceptētos pazemes ūdeņu krājumus Arukilas-Amatas ūdens horizonta kompleksam
4100 m3/d apjomā (A kategorija).
2.2.Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases „Aizkraukle” pielikumus jaunas
pazemes ūdeņu atradnes „ Aizkraukle” pases sagatavošanai.
2.3.Noteikt, ka stingra režīma aizsargjoslas lielumi ap pazemes ūdeņu atradnes ekspluatācijas
urbumiem var tikt samazināti līdz 10 m rādiusam, atbilstoši 2004.gada 20.janvāra MK
Noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 7.punktam.
2.4.Anulēt 1970.gadā pazemes ūdeņu atradnē “Aizkraukle” izvērtētos A kategorijas pazemes
ūdeņu ekspluatācijas krājumus 3000 m3/d apjomā Pļaviņu-Daugavas ūdens horizontam un
10000 m3/d apjomā Arukilas-Amatas ūdens horizonta kompleksam.
2.5.Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 1998.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes
„Aizkraukle” pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi “Aizkraukle” atbilstoši
2011.gada 6.septembra MK noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām.
3.1.Akceptēt sākotnējos A kategorijas krājumus atradnē „Porieši II” saskaņā ar 2004.gada
ģeoloģiskās izpētes datiem šādos apjomos (01.01.2005.):
smilts – 296.8 tūkst.m3 , t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 41.1 tūkst.m3 ;
aleirīts – 71.1 tūkst.m3 , t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 5.1 tūkst.m3.
3.2.Akceptēt atlikušos A kategorijas krājumus atradnē „Porieši II” šādos apjomos
(13.11.2014.):
smilts – 239.31 tūkst.m3 , t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 40.53 tūkst.m3 ;
aleirīts – 32.04 tūkst.m3 , t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 2.84 tūkst.m3.

4.1.Akceptēt kūdras atradnē „Lielais Mārku (Ušuru) purvs” 2014.gada papildizpētes laukumā
šādus krājumus 20.11.2014.:
Krājumi
Platība,
Krājumu apjoms
ha
tūkst. m3
tūkst. t (W=40%)
A kategorija
Kopējie kūdras krājumi
94.26
2299.94
368.93
tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra
75.41
9.12
vidēji un labi sadalījusies kūdra
2224.53
359.81
4.2.Akceptēt Lielā Mārku (Ušuru) purva kūdras atradnē šādus A kategorijas kopējos krājumus
(nosacīti 01.01.2010.):
Krājumi
Platība,
Krājumu apjoms
ha
tūkst. m3
tūkst. t (W=40%)
Kopējie kūdras krājumi
189.69
5212.94
692.23
tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra
1671.61
187.82
vidēji un labi sadalījusies kūdra
3541.33
504.41
No tiem SIA „Ušuru kūdra” ieguves laukos
Kopējie kūdras krājumi
95.43
2913,0
323,3
tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra
1596,2
178,7
vidēji un labi sadalījusies kūdra
1316,8
144,6
No tiem AS „Seda” ieguves laukos
Kopējie kūdras krājumi
94.26
2299.94
368.93
tajā skaitā: mazsadalījusies kūdra
75.41
9.12
vidēji un labi sadalījusies kūdra
2224.53
359.81
4.3.Uzskatīt par spēku zaudējušu LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas
2010.gada 15.septembra lēmumu par Lielā Mārku (Ušuru) kūdras atradnes krājumu
akceptēšanu (protokols Nr.51).
5.Pārsūtīt iesniegto atlikušo krājumu aprēķinu smilts-grants atradnē „Kloneiši” izpildītājiem
nepieciešamo papildinājumu veikšanai.

